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Közelednek a választások
Hivatalosan megkezdõdött február 15-én az országgyûlési képviselõ-választási

kampány. 

(Írásunk a 2.oldalon)
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Lázár: ez négy évtizede 
a legjobb üzlet

Magyarországnak
Az elmúlt 40 év legjobb üzletét fogja

megkötni Magyarország – ezt mondta a

moszkvai megállapodás kapcsán a

miniszterelnökséget vezetõ államtitkár.

Lázár János hozzátette: a paksi erõmû

bõvítéséhez szükséges 10 milliárd eurós

hitelkeretet Oroszország a piaci kamat-

nál kedvezõbben adja, a beruházással

pedig 10 ezer új munkahely jöhet létre.

Az ellenzéki pártok továbbra is bírálják

az orosz-magyar megállapodást.

Az ország áramellátásának 40 százalékát adja jelenleg a paksi

erõmû. Ahhoz, hogy a következõ évtizedekben is biztonságosan

mûködhessen, fejlesztésekre van szükség. A magyar-orosz

államközi megállapodás értelmében nagyjából 10 év alatt orosz

pénzbõl, orosz technikával bõvíthetik az erõmûvet.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár szerint kifejezetten jó

áron épülhetnek az új blokkok. Lázár János közölte: az építke-

zéshez szükséges 10 milliárd eurónyi hitelhez, a piacinál

kedvezõbb feltételekkel jut Magyarország.

„Mi a kormány célja? Hogy a Magyarországon termelõ ipari

vállalatok minél olcsóbban jussanak áramhoz, ezzel versenyké-

pesek legyen Közép-Európában és Magyarország vonzó hely legyen

Európában azok számára, akik ipari beruházásokat szeretnének

létesíteni” – fogalmazott Lázár János. Az államtitkár szerint az olcsó

árammal Közép-Európa legversenyképesebb gazdasága lehet a

magyar, a beruházással pedig nemcsak az ipar, hanem a lakosság

is jól jár, mert fenntartható lesz a rezsicsökkentés is.

Lázár János arról is beszélt, hogy az építkezés legalább 40

százalékát magyar vállalkozók végzik majd el, ezzel mintegy 10

ezer új munkahely jöhet létre, és jelentõsen nõnek az adóbevé-

telek is. Forrás: hirado.hu

Hatmillió forint gyûlt össze
A február 10-én, Vásárhelyen megrendezett Jótékonysági

bál megmutatta, hogy a makói és a hódmezõvásárhelyi

polgárok, valamint a településeken mûködõ vállalkozások

támogatják a két város közös egészségügyi intézményét, a

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezõvá-

sárhely-Makót.

A példátlan mértékû összefogásnak köszönhetõen az esten 6

millió 170 ezer forint gyûlt össze, amelybõl a makói és a hódme-

zõvásárhelyi kórházban egyenlõ arányú megosztással a véradó

állomások eszközparkjának gyarapítására, korszerûsítésére

kerül sor. Az eszközbeszerzéssel elsõsorban a kiszállásos

véradások feltételei javulnak, amelynek köszönhetõen

lényegesen több vért gyûjthetnek az intézmények, folyamato-

san biztos hátteret teremtve az akár életet mentõ beavatkozá-

sok és kezelések lefolytatásához.

A Jótékonysági bál fõvédnöke Lázár János országgyûlési

képviselõ, védnökei dr. Sélleiné Márki Mária, az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója, prof. dr. Fülesdi Béla

az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke, valamint Almási

István Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere

volt. A több mint 400 vendég szórakozásáról a Grup'N Swing

zenekar, valamint Vastag Tamás és Gubik Petra gondoskodtak.

dr. Kallai Árpád, fõigazgató

Orbán: 
felívelõ korszak 
küszöbén állunk

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország egy

nagy, felívelõ korszak küszöbén áll, ezért az április 6-i

parlamenti választáson újra meg kell mutatni: „erõsek és

egységesek vagyunk”. A kormányfõ február 16-ai évértékelõ

beszédében azt is mondta, senki nem gondolta volna né-

hány éve, hogy Magyarország képes lesz a saját lábára állni

és az uniós átlagot meghaladó növekedést elérni.

A miniszterelnök hét héttel az országgyûlési választás elõtt

tartott, tizenhatodik évértékelõ beszédében, a teltházas Mil-

lenáris Teátrumban azt mondta: a magyar gazdaság több

mint egy évtizede nem produkált olyan jó eredményeket,

mint ma.

Ki gondolta volna néhány éve, hogy éppen Magyarországnak

lesz ereje, hogy megadóztassa a bankokat, a multikat és csök-

kentse a rezsit? Hogy Magyarország tudja letörni az inflációt, 3

százalék alá szorítani a költségvetési hiányt, ezzel eminenssé

válni az unión belül? Ki gondolta volna, hogy Magyarország lesz

az, ahol nõni fognak a bérek és a foglalkoztatottság? Hogy

képesek leszünk az uniós átlagot meghaladó stabil gazdasági

növekedést elérni? Hogy éppen Magyarország lesz képes haza-

küldeni a Nemzetközi Valutaalapot és a saját lábára állni? -

kérdezte, hozzátéve: az eleinte durván támadott magyar

megoldásokat mára mások is átvették.

A miniszterelnök azt mondta, kormányának legfõbb célja a

közösség megerõsítése volt, mert a sikeres Magyarország felté-

tele az erõ, az életerõs állam és a cselekvõképes kormány.

Szerinte Magyarország mára „lelkében és szellemében is

megfiatalodott”, már nem az az ország, mint amelyik négy éve

volt. „Azzal, hogy megváltoztattuk a jelenünket, megváltoztattuk

a jövõnket is, más jövõnk lesz, mint amit a londoni vagy a

brüsszeli jósdák papjai jövendöltek. Már ha a szavazók is úgy

akarják” – mondta.

„Mutassuk meg újra áprilisban: erõsek és egységesek

vagyunk, nem gazsulálunk senkinek. Mutassuk meg, hogy a

magunk útját fogjuk járni” – szólított fel a kormányfõ. Szavai

szerint ugyanis „ha nem mi irányítjuk a saját életünket, valaki

más fogja”.

Forrás: MTI

Megkezdõdött 
a kampány

Hivatalosan megkezdõdött február 15-én az országgyû-

lési képviselõ-választási kampány. Az új választási eljárásról

szóló törvény szerint a kampány a választást megelõzõ 50.

napon kezdõdik, és a szavazás napján a voksolás befejezé-

séig tart.

A hivatalos kampány kezdetére vonatkozó szabályozást az

idõ túlhaladta, ma már szinte gyakorlatilag folyamatos,

választástól választásig tartó versengés folyik, több párt a

kampány kezdetétõl függetlenül, már jóval azt megelõzõen

bejelentette részvételét, ismertette programját.

Forrás: MTI
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Székkutas közel harmincmilliót spórol a csatornamû tervezésén
Egyhangúlag, 212 millió forintos fõösszeggel fogadták el

a település idei költségvetési rendeletét február 3-ai

ülésükön a székkutasi képviselõk. Az ülésen Szél István

polgármester arról is szólt, hogy a csatornarendszer terve-

zésének közbeszerzése során jelentõs összeget sikerült

megtakarítani.

Szél István elmondta: a település költségvetése csak szigorú

gazdálkodással lesz tartható, azonban annak köszönhetõen,

hogy az állam átvállalta a település adósságát, így az idén -

szemben a tavalyi hétmillióval - 30 millió forint fejlesztésre való

elköltését teszi lehetõvé. Ebbõl pályázati önrészt, illetve pályá-

zattal nem támogatott fejlesztéseket finanszíroz Székkutas.

A fejlesztések között szerepel az ivóvízminõség-javító

program, a szeméttelep-rekultiváció, a szennyvízberuházás,

valamint a Mûvelõdési Ház és a sporttelep felújítása. Utóbbiak

esetében 89 millió forint értékben történik beruházás, elkészült

a csarnok hõszigetelése és tetõszerkezetének cseréje, most

már a belsõ munkák zajlanak: meszelnek, korszerûsítik a fûté-

si rendszert, valamint az öltözõket is teljesen felújítják. Ezek

során kicserélik az elektromos hálózatot, új csempeborítás

kerül a falakra, kicserélik a nyílászárókat, és az öltözõkben új

szekrényeket helyeznek el. Felújítják a vizesblokkokat és biz-

tonságtechnikai berendezések telepítésével gondoskodnak

arról, hogy a megvalósuló értéket minél tovább élvezhessék a

székkutasiak. A futópályán már csak a salakozás van hátra,

valamint a külsõ világítás telepítése – tette hozzá a pol-

gármester.

A Mûvelõdési Ház környékén is folyik a térrekonstrukció,

kicserélték az épület mintegy nyolcvan nyílászáróját. A

sportpálya áprilisra tervezett átadását követõen ismét a

Mûvelõdési Házba koncentrálnak majd a kivitelezõk - jelentette

ki Szél István, felsorolva a tér burkolatának kialakítását, az épü-

let külsõ festését, továbbá a vizes blokkok, a civil ház és a

teleház felújítását, amelyet a nagyterem felújítása követ fûtés-

korszerûsítéssel.

A székkutasi szennyvízcsatorna-hálózat beruházása során

650 ingatlan kerül a rendszerbe, összesen – az elnyert

támogatást is tartalmazó – 900 millió forintos fõösszeggel. A csa-

tornamû társulás tagjainak 90 százaléka megfelelõ módon fize-

ti a hozzájárulást – állapította meg Szél István, hozzátéve, hogy

a fennmaradó tíz százalékhoz tartozókkal igyekszik a testület

szót érteni, és személyesen felkeresve õket igyekeznek rávenni

a kötelezettség teljesítésére.

A polgármester az ülésen jó hírként közölte a képviselõkkel,

hogy a mérnöki munka közbeszerzése jó eredményt hozott: a

tervekben erre a munkára 43 millió forint szerepelt, amelyet

ajánlatában az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens

és Tervezõ Kft. (OVIBER) 14,8 millió forintért vállalt el. A cég a

környezõ településeken rendelkezik kirendeltséggel, és több

megyei községben és városban végzett munkát, amelyrõl Szél

István e települések vezetõitõl pozitív véleményeket kapott.

Arnay

A nyár közepére készül el 
a katolikus templom

Eddig a szétnyílt falrészt varrták össze, most a külsõ bur-

kolatot és a tetõt javítják a székkutasi Szent Mihály

Templomon. Az épület munkálatai a tervek szerint a nyár

közepén érnek véget. 

Mint arról már korábban

beszámoltunk, ötven millió

forintból újul meg a szék-

kutasi Szent Mihály Temp-

lom.

Laurinyecz Mihály espe-

res-plébános elmondta: az

épület felújításának elsõ

szakasza megtörtént, a

szétnyílt falrészt úgyneve-

zett falvarrással rögzítették.

Megkezdõdött a rekonst-

rukció második része,

amely során a templom

külsõ burkolata, valamint

tetõszerkezete újul meg. A

munkálatok várhatóan áp-

rilis végéig tartanak.

Ezt követõen a toronyrész felújítása, valamint az akadály-

mentesített feljáró, parkoló és kertrész kialakítása következik. A

tervek szerint a szeptember 29-ei búcsúünnepen adják át a fel-

újított templomot. 

- Szeretném a hívek támogatását megköszönni, valamint a

türelmüket kérni, ugyanis a munkálatok megnehezíthetik a

liturgiához való járást - mondta az esperes-plébános.

Megyeri József 

Családi események 
január hónapban

Születés: D. Pap Ildikó és Kapás János Ferencnek Hanna,

Kokovai Anita és Kovács László Krisztiánnak Nóra, Gom-

bos Ágnes Katalin és Pádár András Gyulának Adél Ágnes

és Alíz Anna utónevû gyermekeik.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Rostás István, Szabó Ferenc János, Mihály

Lászlóné Lencse Erzsébet, Bálint András és Manga Mihály.
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Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

Összefoglaló

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási

Rendszer (DAREH) Társulás 2012 decemberében az Új

Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program

keretein belül (KEOP pályázaton) támogatást nyert a

települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ rekultivációs

programok elvégzéséhez. A projektterület földrajzilag a Dél-

alföldi régió keleti részén elhelyezkedõ Békés megye,

valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki. Célja a

környezet védelme, elsõsorban a felszíni és felszín alatti vizek

további szennyezésének megakadályozása. Az értékes

növény és- állatvilág megóvása illetve, hogy a jelen és jövõ

generációinak élhetõ környezetet biztosítson.  A térségi szintû

programban összesen 76 hulladéklerakó rekultivációját

valósítják meg, ebbõl 37-et akarnak megoldani a II. ütemben.

Ezzel párhuzamosan zajlik az I. ütem is, amelybe 39 lerakót

vontak be.

Az I. ütemben résztvevõ települések: Almáskamarás,

Ambrózfalva, Battonya, Békéssámson, Békésszentandrás,

Bélmegyer, Biharugra, Csanádapáca, Dévaványa, Doboz,

Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, Gerendás, Ker-

tészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Körösújfalu, Kötegyán, Lõ-

kösháza, Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, Medgyesbod-

zás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros,

Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós,

Zsadány.

A II. ütemben résztvevõ települések: Apátfalva, Árpád-

halom, Békés, Bucsa, Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, De-

rekegyház, Fábiánsebestyén, Földeák, Füzesgyarmat, Gádo-

ros, Geszt, Hunya, Kamut, Kardos, Köröstarcsa, Kunágota,

Magyarcsanád, Makó, Méhkerék, Mezõgyán, Mezõhegyes,

Murony, Nagymágocs, Nagytõke, Óföldeák, Okány, Örmény-

kút, Sarkadkeresztúr, Szegvár, Székkutas, Szentes, Telek-

gerendás, Vésztõ

Az mûködési hozzájárulást minden évben meg kell fizetni

a tagtelepüléseknek, ami 60-Ft/fõ. Székkutas esetében ez az

összeg kb. 153600 Ft/év, mivel a lakosság száma 2560 fõ.

Székkutas két bezárt települési szilárdhulladék-lerakója a

II. ütemben szerepel. A lerakók helyben rekultiválhatók

együtemben, jogszabály szerinti teljes rétegrenddel - mes-

terséges szigetelõréteg alkalmazásával. A becsült rekultivá-

ciós költség Székkutas régi (0306/7) lerakója esetében

31.737.830 Ft, Székkutas új (0238/28) lerakója esetében pedig

63.071.475 Ft.

Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH érintettségi

területén számos olyan terület van, amely a kiemelten fontos

érzékeny természeti terület kategóriába sorolható mind

Békés, mind pedig Csongrád megyében. Szintén mindkét

megyére igaz, hogy az érintett települések többsége kiemel-

ten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezete

területén fekszik. 6 település estében ún. NATURA 2000 terület

közelében van a lerakó. Székkutas is azon települések közé

tartozik, mely közvetlenül veszélyeztet ilyen területet a bezárt

telep, hiszen a szomszédos ingatlan különleges madár-

védelmi terület.

NATURA 2000 területek: hazánk közösségi jelentõségû

természetes élõhelyei, valamint állat- és növényfajai védel-

mében kijelölt értékes természeti területek, többé-kevésbé

összefüggõ láncolata, amelyek az eredeti európai élõvilágot

õrzik.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2014 tavaszán

kezdõdnek el.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége 5.234.022.397

Ft. melyet a támogatási szerzõdés értelmében teljes

mértékben az uniós forrás fedez.

A projekt megvalósítás idõszaka: 2012. október 19. - 2015.

május 19.

Citromos teával koccintottak a székkutasi orvosi elõadáson
A Támop-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú, az  „Egészsége-

sebb Székkutasért” elnevezésû program keretében hívták a

kutasiakat február 7-én ötórai teára a Mûvelõdési Ház emeleti

termébe, ahol vérnyomás és vércukorméréssel, orvosi elõadás-

sal, forró teával, valamint nótákkal várták a résztvevõket.

A vendégeket Kovácsné Rostás Erzsébet, a kulturális és civil

ügyek tanácsnoka üdvözölte. Dr. Bakos Attila, a település házi-

orvosa elmondta, öröm számára elfogadni a meghívást olyan

rendezvényre, ahol kötetlenül beszélgethet a település lakóival,

és megvitathatnak olyan témákat is, amelyekre a rendelõben

nem mindig jut idõ.

Dr. Bakos Attila az antibiotikumokról szólva felhívta a figyel-

met, hogy ez a szer kizárólag a bakteriális eredetû fertõzéseket

gyógyítja, a vírusos fertõzéseket nem, csak ha azok kezelet-

lensége miatt felülfertõzés jön létre, akkor érdemes alkalmazni.

A háziorvos megfázás esetére a házi gyógymódokat ajánlot-

ta, a gyógyteákat, valamint a tünetek kezelésére lázcsillapítót,

arra azonban figyelmeztetett, hogy ha a beteg állapota

rosszabbra fordul, feltétlenül forduljanak orvoshoz.

Nem késõ felvenni az influenza elleni védõoltást az

úgynevezett célcsoportba tartozóknak, így az idõseknek, a

krónikus betegségben szenvedõk, a szívbetegek, asztmások,

cukorbetegek és immunhiányos és daganatos betegségben

szenvedõk, közülük a felnõttek és a gyerekek is ingyenesen jut-

hatnak az oltóanyaghoz.

A kérdésre, hogy a népi gyógyászatban kalapkúrának

nevezett kezelés alkalmas-e a megfázás gyógyítására, Bakos

doktor leszögezte: bár nem tilos az alkoholtartalmú italok

fogyasztása megfázás esetén, azonban tudni kell, hogy az alko-

holnak felületi nyálkahártya-irritáló hatása lehet, ráadásul, ha

egy hasmenésjárvány idején valaki ezzel próbálkozik, még gyo-

morgyulladást is kaphat.

Az este Labozár Antal és Molnár Ernõ hegedû-harmonika

duójának kíséretében nótázással ért véget a székkutasi

Mûvelõdési Házban. Arnay
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Nyolc székkutasi lány kapta meg

ingyen a HPV elleni védõoltást
A humán papiloma vírus tehetõ felelõssé a méhnyakrák

betegség kialakulásának jelentõs részéért, ezért is fontos, hogy

a székkutasi hetedikes lányok, immár második éve, ingyenesen

juthatnak hozzá az oltáshoz - mondta el a község Egészséghá-

zában dr. Bakos Attila, a település háziorvosa az alkalomból,

hogy a 13 éves lányok február 12-én délelõtt vették fel a két

oltásból álló sorozat elsõ részét. A HPV elleni oltóanyag ára

egyébként 80-90 ezer forint, amelyet most a község ingyenesen

biztosít ennek a korosztálynak.

A háziorvos a betegségrõl elmondta: az idõben felvett oltás

megakadályozza a nemi úton terjedõ betegség kialakulását,

azonban fontosnak nevezte, hogy a hölgyek a méhnyakrák-

szûrésen idõrõl idõre megjelenjenek. Mint elmondta, a HPV

vírust a férfiak is hordozhatják, azonban ez náluk nem okoz

megbetegedést. 

A vírus elleni leghatékonyabb módszer a védõoltás, amelyet

tavaly kilencen, az idén nyolcan kapnak meg ingyenesen.

A háziorvos szólt arról is, hogy nemcsak 13 évesen, hanem

késõbb is felvehetõ a vakcina. A felnõtteknél az óvszer haszná-

lata jó módszer, hogy elkerüljék a fertõzést. 

Az oltást felvette a 13 éves Maczali Boglárka Júlia, aki már

hallott az iskolában a HPV vírusról. Tudja, hogy a rák nehezen

gyógyítható betegség, azonban ha a kezelés sikeres is, elõfor-

dulhat, hogy a korábban méhnyakrákban szenvedõ nõ meddõ

lesz, és nem szülhet gyermeket - tette hozzá a székkutasi lány.

Arnay

250 rászoruló kapott 
élelmiszercsomagot

Összesen 2600 kg-nyi élelmiszert osztottak Székkutason

február 12-én. A községben összesen 250 rászoruló vehetett

át élelmiszercsomagot – tájékoztatta lapunkat Horváthné

Földesi Katalin, igazgatási fõmunkatárs.

- A 2013. évi EU Élelmiszersegély program keretén belül

nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól. A 2600 kilo-

grammnyi csomag lisztet, négytojásos rövidcsõ tésztát, darálós

kekszet és kristálycukrot is tartalmazott – mondta Horváthné

Földesi Katalin. 

A csomagokat a rászorulók között osztották szét, a

kisnyugdíjasok és a létminimum alatt élõk részesültek az ado-

mányban. 

Az élelmiszercsomagokat február 12-én, 8 és 16 óra között

vehették át az érintettek a Mûvelõdési Házban.

Két országos verseny 
döntõjében Tóth Aranka

Február 22-én és március 2-án is

országos nyelvészeti versenyen

képviseli Székkutast Tóth Aranka. A

Kutasi Hírek Kovács Lászlónéval, a

7. osztályos lány felkészítõ tanárával

beszélgetett. 

- Aranka a debreceni székhelyû,

Száguldó Mátrix elnevezésû irodalmi

és mûvészeti, komplex tanulmányi

verseny döntõjébe jutott be, amelyen

összesen 12 tanuló méri össze tudását.

A döntõre Budapesten, február 22-én kerül sor - tudtuk meg

Kovács Lászlónétól. 

- A másik az Arany János Magyar Verseny. A nyelvészeti,

helyesírási megmérettetésen a 7. osztályos lány mindkét fordu-

lóban 90 százalékos teljesítményt nyújtott, így részt vehet a

budapesti, március 2-ai döntõn - folytatta a pedagógus. 

- Ötödik osztályos kora óta foglalkozom Arankával, az

osztályfõnöke is én vagyok. Eddig is eljutott kistérségi és megyei

versenyekre, azonban ez az év hozta a legjobb eredményeket.

Minden héten írásbeli feladatokkal készülünk - mondta Kovács

Lászlóné. 

A pedagógus elmondta, Arankára az osztálytársai is büszkék,

és szurkolnak, hogy minél jobb eredményekkel térjen haza

Székkutasra. Megyeri József 

Megalakult Székkutas
agrárgazdasági bizottsága

A célunk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara híreit

továbbítsuk a község gazdái felé, valamint, hogy a helyiek

észrevételeit jelezzük a szervezetnek – közölte Rostás János,

elnök, önkormányzati képviselõ. 

A közelmúltban alakult meg Székkutas települési agrárgaz-

dasági bizottsága. 

- Egy hét fõbõl álló bizottságot alapítottunk a községben. Az

elnök Rostás János, a tagok: Dajka Andrásné, Szakács László,

Mihály Károly, Tóth Imre, Bakosné Dimák Margit és Juhász Ger-

gely. A szervezet létrejöttekor jelen volt Kispál Ferenc, a

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei elnöke is –

mondta az önkormányzati képviselõ. 

Székkutason mintegy 400 tagja van a Nemzeti Agrárgazdasá-

gi Kamarának. A cél, hogy a kamara híreit továbbítsák a község

gazdái felé, valamint, hogy a helyiek észrevételeit jelezzék a

szervezetnek. 

- Ez egy kiváló lehetõség a gazdák érdekképviseletére. Ha

több ilyen bizottság alakul a megyében, akkor várhatóan tovább

bõvül a hatáskörünk – zárta Rostás János.

Megyeri József 

Az igazgatási fõmunkatárstól megtudtuk, a program

keretében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a

rászorultságot igazoló dokumentumokat ellenõrizheti. Kiemel-

te, hogy az adományt csak saját célra lehet felhasználni. Ha a

Gyermekétkeztetési Alapítvány értesül arról, hogy valaki értéke-

síti a kapott élelmiszert, az problémákat okozhat – zárta mon-

dandóját. Megyeri József 
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Megkezdõdött a Kakasszéki
Gyógyintézet fejlesztése

Engedjék meg, hogy bemutassam a 33 éves múlttal

rendelkezõ közhasznú szervezetünket, a Mozgáskorlátozot-

tak Csongrád Megyei Egyesületét, melynek székhelye

Szegeden található.  Egyesületünk száz fõvel indult 1981-ben,

ma már közel háromezres létszámmal mûködik, és egyre

jobban fejlõdik olyannyira, hogy a megyében már 28 csoport-

ban dolgoznak munkatársaink aktívan, lelkiismeretesen.

Minden évben színvonalas rendezvények kerülnek meg-

rendezésre, idén elsõ alkalommal a Mozgáskorlátozottak

Megyei Jótékonysági Bálján is részt vehetnek a kedves

látogatóink Szegváron. Ezenkívül rendezvényeink között

szerepel a Megyei Horgászverseny, Megyei Fürdõnap,

Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozója és a MERI Re-

gionális Sportnap. 

Az egyesületünk céljai közé sorolható a fiatalítás is, amely-

nek eredményeként 2008-ban megalakult az Ifjúsági Tagozat,

Bodnár Zoltán megyei titkár vezetésével. Létrehozásának a

célja az, hogy felkutassa a Csongrád megyében élõ

mozgásfogyatékkal élõ fiatalokat, akik színes programokon

vehetnek részt, mint a kreativitást megcsillogtató KI MIT TUD,

Ifjúsági Fürdõnap és az Integr - "ÁLOM" tábor, amely minden

évben nagy népszerûségnek örvend a fiatalok körében. 

Az éves tagdíjainkat a kapott jövedelemtõl tesszük függõ-

vé, 35.000 Ft-ig 1700Ft, 50.000 Ft-ig 2000Ft, 50.000 Ft felett

2500 Ft, gyermektagdíj 18 év alatt 700Ft, a pártolói tagdíj

pedig annyiba kerül, mint a mozgáskorlátozott esetében.

Szolgáltatásaink közé tartozik a Mentori Szolgálat, Munkaerõ-

piaci támogatás, Révész Szolgáltatás, Sorstársi Tanácsadás,

Tapasztalati Szakértõi Tanácsadás szakképzett munkatár-

saink segítségével. 

Kiemelkedõ sikerekrõl is beszámolhatok, hiszen 2013.

november 15.-én Bodnár Zoltán megyei titkárunkat az

Országos Ifjúsági Tagozat vezetõségi tagjának, november 16.-

án Tóth Margit elnökünket pedig a MEOSZ elnökségi

tagjának választották. Ezúton is gratulálunk nekik!

Végül, de nem utolsó sorban pedig a pályázatainkról

szeretnék néhány mondatot szólni önökhöz. A TÁMOP 2.6.2

pályázat keretein belül szervezetünk struktúrája került átvilá-

gítás alá, amelynek eredményeképpen jelentõs infrastruktu-

rális fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, ezáltal csoportjaink

számára biztosíthatunk számítógépet és multifunkcionális

nyomtatót. Ezenkívül munkatársaink térítésmentesen

vehetnek részt továbbképzéseinken. Ezen a pályázaton 8

millió forintot nyertünk. 

A TÁMOP 1.4.3 - "MOZGI" projektünk lehetõvé teszi egy

munka-hálózat létrehozását a Csongrád megyében élõ

megváltozott munkaképességûek számára. A pályázat

lezajlása még most is folyamatban van. A kiválasztási folya-

matot követõen 103 fõvel kezdõdtek meg a Tanulás techni-

kai tréningek öt csoportban öt kiváló mentor támogatásával

Szegeden és Csongrádon. Január végétõl a programban

résztvevõ megváltozott munkaképességû mentoráltak a

képzést a Helyi Fejlesztési Tanulmányokkal kezdik, majd

szakosodnak a különbözõ képzéseinkre, mint a pályázat-

készítõ, projektek marketingje, projektek finanszírozása,

szakmai, pénzügyi elszámolása, közbeszerzési referens, ope-

rátor, sorstársi tanácsadó, személyi segítõ. A megvalósításra

közel 200 millió forint támogatást kaptunk.  

A TÁMOP 1.4.1 pályázat egy 15 hónapig tartó projekt az

egyesület számára, melynek célja a fiatal pályakezdõk alkal-

mazása. Kiváló alkalom ez az egyesületünk szolgáltatásainak

bõvítésére, így alkalmazhatunk gyógymasszõrt, pedikûröst és

gyógytornászt, akik a tervek szerint 25 év alatti pályakezdõk

lesznek. Ezt a szolgáltatást a tagjaink vehetik igénybe úgy,

hogy elõzetes idõpont egyeztetést követõen dolgozóink

kéthavonta egy alkalommal elutaznak a csoportjaink helyszí-

nére. Ezen a pályázaton az egyesület több mint 17 millió

forintot nyert.

Az egyesület minden évben pályáz Rehabilitációs

támogatásra, amely a megváltozott munkaképességû dolgo-

zóink foglalkoztatására irányul. 2014. január 1-jétõl 24 fõ

alkalmazására nyertünk támogatást azzal a feltétellel, hogy

kizárólag a komplex felülvizsgálati határozattal rendelkezõ-

ket lehet alkalmazni. Ennek megvalósítására közel 27 millió

forintot nyert az egyesület. 

Köszönöm, hogy elolvasta rövid tájékoztatómat, bõvebb

információért látogasson el a www.mcsme.hu vagy a

www.mozgi.eu weboldalainkra.

Virágos-Kis Noémi

kommunikációs munkatárs

A Szegedi Tudományegyetem

2011-ben sikeresen nyújtotta be

pályázatát, ami konzorciumi együtt-

mûködésben valósul meg, melynek

tagja a Csongrád Megyei Egészség-

ügyi Ellátó Központ makói kórháza

is. A pályázat keretében a Kakasszéki

Gyógyintézet telephely fejlesztésére

kerül sor. A munkaterület 2013 de-

cemberében került átadásra a kivi-

telezõ részére.

A projekt során, a szakmai, gazda-

sági szempontokhoz és betegek, vala-

mint a betegellátás szükségleteihez

igazodva 19 ágyas nappali kórházi

ellátással bõvül a gyógyintézet pro-

filja.

Fejlesztésre kerül a férõhelyek szá-

ma kapacitásátcsoportosítással, a sze-

mélyi létszám, az orvosi eszközpark, az

informatikai és információs rendszer,

és a szakmai együttmûködések és a

rehabilitációs orvosok és szakdolgozók

szakmai képzései.

A projekt célja a mozgásszervi reha-

bilitáció fejlesztése. Ezen belül az ellá-

tási szintek összehangolása, az átjárha-

tóság biztosítása a különbözõ szintek

között, a megfelelõ minõségû rehabili-

táció a progresszivitás megfelelõ szint-

jén. A konzorciumi tag részére nyújtott

támogatás összege 377 326 063 Ft.

Forrás: Medgyesi Konstantin

sajtóreferens

Programajánló
Március 3. 16:30 órától GYÓGYTORNA

a Mûvelõdési Ház nagytermében a TÁMOP-

6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú „Az egész-

ségesebb Székkutasért” elnevezésû pályá-

zat keretében.

Március 4., 11., 18., 25, ÚSZÁS, FÜRDÕ-

ZÉS a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszá-

mú „Az egészségesebb Székkutasért” elne-

vezésû pályázat keretében Hódmezõvásár-

helyen, a Török Sándor Strandfürdõ és

Gyarmati Dezsõ Sportuszodában. Jelent-

kezni a Polgármesteri Hivatalban.

Március 5., 12., 19., 26., PILATES a

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1108 kódszámú

"Az egészségesebb Székkutasért" elneve-

zésû pályázat keretében 17:15 órai

kezdettel a Mûvelõdési Ház nagytermében.
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Könyv jelenik meg
Székkutasról

Igazi helytörténeti csemegét kínál majd az a tanulmány-

kötet, amely Székkutas történetét kíséri végig a kezdetektõl

egészen napjainkig, 2014-ig. 

Szél István polgármester a könyv szerkesztésével kapcso-

latban február 13-án, csütörtökön tartott megbeszélést, ahol dr.

Nagy Imre, a Tornyai János Múzeum és Közmûvelõdési Köz-

pont igazgatója és Szenti Tibor író, néprajzkutató mellett a mú-

zeum és az Emlékpont munkatársai is részt vettek.

A várhatóan 2015-ben megjelenõ tanulmányról a telepü-

lésvezetõ elmondta, az egyik legfontosabb az, hogy a könyv

érdekes, könnyen befogadható és olvasható legyen, valamint,

hogy a jelen kor mellett bemutassa az '50-es, '60-as és a '70-es

éveket is. 

130 köbméter fát 
osztottak Székkutason

Befejezõdött Székkutason a szociális célú tûzifa

szétosztása. A községben összesen 128 rászoruló családon

segítettek – tudtuk meg Hunyák Zsuzsanna jegyzõtõl.

Székkutas Község Önkormányzata 2013 novemberében 1,2

millió forint vissza nem térítendõ állami támogatást kapott arra,

hogy tûzifával támogassa a rászorulókat. A helyi képviselõ-

testület még ebben a hónapban határozta meg, hogy ki igényel-

het tûzifát. Megállapították, hogy a családban élõk akkor

kérelmezhetnek tûzifát, ha az egy fõre esõ jövedelmük nem

haladja meg az 57.000 forintot, míg egyedül élõk akkor, ha ez az

összeg nem éri el a 71.250 forintot.  

- Az 1,2 millió forinthoz az önkormányzat 158 ezer forinttal

járult hozzá, valamint biztosította az Állami Erdészetbõl a

szállítás költségét, ami mintegy 200 ezer forintot jelent -

tájékoztatott Hunyák Zsuzsanna. Mint elmondta, összesen 130

köbméter fával tudtak segíteni a rászorulókon, akik családon-

ként 0,5 és 2 köbméter közötti fát kaptak. 

A településen befejezõdött a szociális célú tûzifa szétosztása.

A kérelmezõk január 31-ig igényelhették a támogatást. A fát

három alkalommal osztották a községben: decemberben, janu-

árban és februárban. 

Megyeri József 

A Magyar Kultúra Napját
köszöntötték a településen

Elsõ alkalommal rendeztek mûsoros estet Székkutason a

Magyar Kultúra Napja alkalmából január 24-én este a Mûvelõ-

dési Ház emeleti termében. A mûsort összeállító Blaskó János-

né nyugalmazott pedagógus büszkén mondta el, hogy a szék-

kutasi közremûködõk valamennyien elsõ szóra fogadták el az

estre szóló felkérést.

Kovácsné Rostás Erzsébet, a kulturális és civil ügyek

tanácsnoka elmondta: hagyomány volt a községben, hogy így, az

év elején az olvasókör szervezésében teadélutánnal egybekötve

könyvbemutatót, irodalmi esteket tartottak, azonban ez az elsõ év,

hogy kimondottan a magyar kultúra napjához kötik az eseményt.

A mûsort az általános iskolás diákok kezdték, Bajnóczi Fanni,

Bánfi Kata, Jáger Cintia, Tapodi Renáta és Maczali Boglárka

Kölcsey Himnuszából és a magyar nyelvrõl szóló összeállítás

mellett, énekes produkcióból álló összeállítással léptek színpadra,

majd Prágai Adrienn a Munkácsy- emlékév kapcsán, a mûvész

életét és munkásságát, bemutató prezentációt adott elõ.

Fodor Tibor amatõr muzsikus szintetizátoron saját darabjaiból

adott ízelítõt, míg Fetzer Gábor ének-zene tanár az István, a király

rockoperából adott elõ részletet. A mûsor keretében Szabó Jó-

zsefné, Erzsike néni, aki már több nyugdíjas versmondó verse-

nyen is eredményesen szerepelt, a magyar költészet gyöngysze-

meit hozta el az estre, míg Szabó Emese prózával és verssel is

megörvendeztette a közönséget. A Kovács testvérek is megmutat-

ták tehetségüket, Krisztián versmondásával, míg Márk szaxofon

játékával tette színessé a mûsort.

A rendezvényen Ilovszky Béláné, orosházi festõmûvész termé-

szetet ábrázoló alkotásaiból összeállított kiállítást is megnyitották.

A székkutasi program közös énekléssel ért véget. Labozár

Antal prímás vezetésével a helyiek által kedvelt népdalokat és

nótákat közösen dalolták el a résztvevõk, miközben forró teát és

házi süteményeket fogyasztottak. Arnay

FAiR-MM  Iroda
Ingatlanközvetítés, értékbecslés

6800 Hmvhely, Szántó K. J. u. 102. Tel.: 62/647-105

ELADÓ INGATLANOK FOTÓKKAL: www.fair-m.hu 

SZÉKKUTAS

3,9 M Ft, 140 m2-es, gáz és cserépkályhás fûtéses ház, nagy telekkel. 

+36-20-329 5154

4,1 M Ft, 121 m2-es, Németh L. u-i, szerkezetkész 2 szintes téglaház sürgõsen

eladó! +36-30-360 8779

4,5 M Ft, Szabadság u-i, 90 m2-es, 3 szobás ház. +36-30-685 6463

4,9 M Ft, Jókai u-i, 70 m2-es, 2 szobás téglaház. +36-20-329 5154

5 M Ft, 103 m2-es, csendes környezetû, 3 szobás ház. +36-30-360 8779

9 M Ft, 75 m2-es, 2 szobás központi fûtéses ház. +36-20-329 5154

9 M Ft, 90 m2-es, 3 szoba étkezõs modern téglaház. +36-20-329 5154

12 M Ft, 4 szobás, 200 m2-es téglaház. Hmvhelyi ingatlan csere lehetséges.

+36-30-360 8779

12,5 M Ft, 150 m2-es 3 szoba+nappalis, hõszigetelt ház, kulturált mellék-

épületekkel. +36-30-360 8779

13,99 M Ft, 130 m2-es, 4 szobás, újszerû, könnyûszerkezetes ház garázzsal.

Hmvhelyi lakás beszámítható! +36-20-329 5154
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Kiváló hangulatban telt a székkutasi Gregus Máté Általá-

nos Iskola farsangi mulatsága Valentin-napon. A rendezvé-

nyen hercegnõk, katonák és pókemberek mellett pálmafá-

nak, póréhagymának, valamint Lionel Messinek öltözött jel-

mezessel is találkozhattunk.

Patyi Éva megbízott tagintézmény-vezetõ elmondta, immár

hagyományosan megrendezte a székkutasi Gregus Máté Általá-

nos Iskola a farsangi mulatságát.

Az intézmény aulájába lépve izgatott jelmezesekkel

találkozhattunk, akik mihamarabb szerették volna megmutatni,

milyen maskarával készültek a jeles alkalomra. Elõször az alsó-

sok vonultak fel a programra érkezõ szülõk és nagyszülõk elõtt,

majd zenés-táncos produkciókkal szórakoztatták a gyerekek a

megjelenteket.

A jelmezeseket zsûri értékelte, a legtöbb pontszámot elérõk

könyvekkel és édességekkel gazdagodtak. A nap folyamán a

diákok „horgászhattak” is: a horogra minden esetben valami

apróság került.

A 3. osztályos Matók Kitti a kedvenc meséje miatt

méhecskének öltözött. Mint elmondta, tetszenek neki az efféle

események, mert ilyenkor mindig jót játszanak a társaival.

Bakos Margitka menyasszony, Bakos Sándor võlegény,

Bakos József võfény „bõrébe bújt”. Megtudtuk, az anyukájuk

ötlete volt, hogy így vegyenek részt a mulatságon.

Bajnóczi Regina a szüleivel közösen készítette a pálmafa jel-

mezét. A 3. osztályos lány tavaly katicának, azelõtt csigának

öltözött be.

A farsangi mulatságon szendvics, fánk és üdítõ is az asztalra

került.

Megyeri József

Mindenki jelmezbe bújt Székkutason 

Pálmafa, póréhagyma és Lionel Messi a farsangon

A már hagyományos farsangi mulatságát tartotta meg

február 15-én a székkutasi Líbor Ilona Óvoda, melynek

bevételébõl hifi tornyot szeretnének vásárolni. A délután

folyamán az intézmény összes gyerkõce jelmezbe bújt, így

összesen 54-en öltöztek be.

- Minden évben nagy nap ez az életünkben, ugyanis ez egy

jótékonysági délután, melynek bevételét az óvodára fordítjuk -

kezdte beszélgetésünket Kecskeméti Károlyné, a Líbor Ilona

Óvoda vezetõje, akitõl megtudtuk, hogy az idei bevételbõl hifi

tornyot szeretnének vásárolni.

A február 15-én délután 14 órakor kezdõdõ mulatságra már

farsangi díszben pompázott a helyi Mûvelõdési Ház nagyterme,

amely színültig telt érdeklõdõkkel. A gyerekek három mûsorral

készültek. A legkisebbek kilencen voltak, így Hófehérke és a hét

törpe mellett feltûnt a királyfi is. A középsõsök hóember jelmez-

be bújtak, míg a nagyok banyáknak és cicáknak öltöztek.

A fellépések után egy rövid szünet következett, amely idõ

alatt a gyerekek átöltözhettek, és a saját maskarájukat vehették

fel, majd bemutatkoztak a nagyközönségnek. Zárásként az

óvodában mûködõ ovitorna klub lépett színpadra.

Az óvodavezetõtõl megtudtuk, hogy a farsangi mulatságról

már évek óta egyetlen gyerkõc sem hiányzik, idén is mindenki

ott volt. 54-en öltöztek be szombaton, akik Rostás Péter alpol-

gármesternek köszönhetõen egy-egy kis táskát kaptak, ami

desszertet tartalmazott.

A négy éves Bánfi Gábor Zétény csoportjával hóemberes tán-

cot adott elõ, majd a fiatal elmondta, hogy a fellépés után rend-

õrnek öltözik, amihez egy gumibotot is beszereztek szüleivel.

László Bence nagyon szereti a farsangot, többször is beöltö-

zött már. Szombaton Shrekké változott néhány órára. A.S.
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